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Dikarbon asitleri komplekslerinden adipinatların kristal yapıları yeterince 

incelenmemiştir. Literatürde bakır(İI) ve uranü adipinatiarın bazı solvatlarımn 

sentezi, spektrometrik ve termik analizlerinin neticeleri1,2 bilinmektedir. Bu 

bildiride Potasyum - bis - (adipinato) nikeiat(ll) tetrahidratm {K2 [Ni{ 0 0 C (CH2)4 C 0 0)2 

{H2 0)2}- 2H20 ) X-ray yapı analizinin sonuçlan verilmektedir.

Bu kristal monoklinik kafese sahiptir: a = 12,114<9). b = 9,228(8), c = 

8,589(9) Â, b a» 96,28(5)°, V = 954(3) A3, Z = 2, Uzay grubu P2/n. X-ray 

eksperimenti Syntex P2-] difraktometresinde alınmıştır (MoKa~ışmlanması).

Kompleksin yapısı [Nİ(00C(CH2)4C00)2{H20)2]n2rı‘ anyonlarından İbaret 

polimer zincirlerinden ve onlar arasına yerleşen potasyum katyönları ile sotvat su 

moleküllerinden oluşmaktadırlar. Bu yapı birimleri bir binlerine iyonik ve H~bağ!an 

ile bağlanmaktadırlar. b-Ekseni istikametinde yönelen kompleks anyon zincirleri, 

0 0 C (C H 2)4 C 00 2' iyonlarının Ni2+ katyonuna koordinasyonu sayesinde oluşmaktadırlar. 

Her karboksil grubunun yalnız bir O atomu, Ni atomuna bağlanmaktadır. Ni atomu 

simetri merkezinde yerleşmekle dört adipinat anyonunun birer ö  atomu ve iki su 

molekülünden oluşan oktaedrin ortasındadır. Ortalama Ni-0 uzunluğu 2,070 Â'dir, Ni 

atomunun valans açıları 86,8-92,7° arasındadır.

Potasyum iyonları, kompleks anyonların ve su moleküllerinin O atomları ile bağ 

oluşturarak kristalde iki özel pozisyona yerleşmektedirler. K(1) atomu dört oksijen 

atomu ile birleştiği halde (K-0 2,682-2,764 Â), K(2) atomu altı oksijenle bağ 

oluşturmaktadır (K-0 2,704-2,978 Â). İkinci potasyum atomunun koordinasyon 

polihedronu (deforme olmuş tetragonal prizma) Nİ-oktaedrleri ile ortak yü2İerle 

birleşerek [101} istikametinde kolonlar oluşturmaktadırlar. Bu kolonlar adipinat 

anyonları ile dikilerek tabaka oluştururlar. K(1) atomları bu tabakalar arasında 

yerleşerek onları birbirine bağlamaktadırlar.
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